KLØVERHUSET

OM BOMILJØET
Bomiljøet Kløverhuset er målrettet mennesker med betydelig funktionsnedsættelse,
herunder mennesker med psykiske lidelser, som har behov for støtte til at bo i egen
bolig. I Kløverhuset er der 19 boliger fordelt på 3 ”kløverblade”. Med en bolig i
Kløverhuset får du din egen bolig med køkken, bad og terrasse. Der er mulighed for
at benytte husets fælles vaskeri.
En fælles stue, køkken, terrasse og have er rammen for fælles aktiviteter i huset.
Desuden er der mulighed for at deltage i fælles aktiviteter uden for huset. I
lejlighederne omkring dig bor andre, der ligesom dig har behov for støtte og derfor
har fået tildelt det nødvendige antal støttetimer af kommunen. Du kan på den måde
opleve det positive ved at have din egen bolig og stadig mærke, at hjælpen og
fællesskabet altid er lige om hjørnet. Der lægges vægt på at alle har mulighed for at
få indflydelse på fælles beslutninger.
Medarbejderne i Kløverhuset arbejder ud fra en recoveryorienteret og
rehabiliterende tilgang, hvor det er samarbejdet med dig, som er i centrum. Der
samarbejdes i forhold til hverdagens praktiske gøremål med henblik på at få
hverdagen til at fungere bedst muligt for dig. Medarbejderne har alle en pædagogisk
eller socialfaglig baggrund og har fokus på faglig kvalitet og engagement i den
indsats du tilbydes.
Høje-Taastrup Kommune

ADRESSE
Rugvænget 2, lejligheds nr. (mellem 1
& 19)
2630 Taastrup
Fælleshus, tlf: 43 35 43 20
Kontakt, Nina Tiedjen tlf: 43 35 43 23

ANSLÅET AFSTAND TIL
Socialpædagogisk støtte: <10 m
Indkøb: 50 m
City2: ca. 1 km
Høje-Taastrup station: ca. 1, 8 km
Taastrup station: 900 m
Buslinje: 30 m

ET GODT UDGANGSPUNKT FOR EN SELVSTÆNDIG TILVÆRELSE
I Kløverhuset bor du tæt på andre mennesker. Der er i alt 19 boliger. Hver bolig har
køkken, samt bad og toilet. Der er terrasse og forhave til hver bolig. Lejlighederne
er inddelt i klynger (kløverblade), hvortil der er der fælles lokaler med fælles
køkken, terrasse og have.
Boligerne ligger tæt på gode indkøbsmuligheder på hovedgaden i Taastrup og i
indkøbscenteret City2. Der er gode muligheder for offentlig transport med buslinjer
til Høje Taastrup og Taastrup Station.
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BOLIG i KLØVERHUSET
Alle lejligheder er med egen indgang, køkken, badeværelse, samt en lille forhave.
Boligerne er handicapvenlige og egnede til kørestolsbrugere.
Der er: 5 lejligheder med 1-værelse og en størrelse på ca. 44 kvm.
14 lejligheder med 2-værelser. Husleje og varmeudgifter varierer efter boligens
størrelse.
Den højeste husleje er 5.515 kr. pr. mdr. á conto varme 465, - kr. pr. mdr. Den
laveste husleje er 3715 kr. pr. mdr. á conto varme 305 kr.

BOLIGSTØTTE OG HJÆLP TIL INDSKUD
Størrelsen på boligstøtte skal udregnes specifikt for dig. Læs mere om boligstøtte og
hjælp til indskud på www.borger.dk
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